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MAZARS Breda by M+R

WIN-WIN SITUATIE VOOR BELEGGER EN HUURDER
Project:
Locatie:

Mazars Accountants & Adviseurs
Druivenstraat 1 Breda

Nadat de geplande nieuwbouw voor Mazars door vertragingen wegens vergunningen en
oplopende huurkosten van de baan was, moest er gezocht worden naar een andere
oplossing.
Mazars Breda huurde op dat moment een kantoorgebouw aan de Druivenstraat 1 te Breda
en had een vestiging in Bergen op Zoom. Het plan was beide vestigingen samen te voegen.
Het kantoorgebouw uit eind jaren 80 was sterk verouderd en paste niet bij de uitstraling
van de moderne onderneming. Echter de ligging, bereikbaarheid en de
parkeervoorzieningen voldeden prima.
Op verzoek van Mazars heeft M+R een ruimtestudie gemaakt om te onderzoeken of het
gebouw geschikt kon worden gemaakt voor het huisvesten van de beide vestigingen en
welke indelingsvarianten zouden kunnen worden gerealiseerd. Gelijktijdig is Mazars in
onderhandeling gegaan met de verhuurder (eigenaren zijn 2 pensioen fondsen die worden
vertegenwoordigd door Insinger de Beaufort) van het pand. Omdat het gebouw enerzijds
sterk was verouderd en de verhuurder geen andere gegadigden had, was er ruimte om
samen tot een passende deal te komen. Er kwam een overeenkomst tussen Mazars en de
verhuurder, een huurcontract van 10 jaar, een aantal maanden huurvrije periode en een
eenmalige investering in het gebouw van 1,5 miljoen door de eigenaren.
De investering was gebaseerd op de ontwerpplannen van M+R;

1. Upgrading van de buitengevel, reinigen en behandelen met een duurzame keimlaag;
2. Upgrading van de entree met een nieuwe trap, goederen/miva lift en uitbreiding van de
luifel.
3. Vervangen van het de vensters, gesloten delen vervangen door open glazen geveldelen
HR ++ Rc > 1,4;
4. Upgraden van de Rc-waarde gevel van 1,66 naar 2,5 door het aanbrengen van een
thermische geïsoleerde schil aan de binnenzijde; de radiatoren zijn komen te vervallen
waardoor er een geheel strakke binnengevel is gecreëerd;
5. Upgraden en verduurzamen van de E- en W-installaties en bouwfysische verbeteringen;
◦
vervangen van de bestaande verwarmings ketels (HR);
◦
radiatoren vervangen door plafond inductie units;
◦
vervangen van de luchtbehandeling kasten met warmtewisselaar;
◦
nieuw verlichtingsplan met energiezuinige HR armaturen en led
verlichting; daglicht + aanwezigheid en voor buiten schemer regeling;
◦
vervangen van de dakbedekking met isolatie;

6. Voor het kantoorgebouw is een innovatieve werkomgeving gecreëerd gebaseerd op het
activiteit gerelateerd werken;
WERKPLEKKEN
◦
2e Verdieping – innovatieve werkomgeving;
Stilteruimte, coupé- en loungewerkplekken, team en open
werkplekken, concentratie- en overlegwerkplekken,
huiskamer; repro en lockers.

◦

1e Verdieping – innovatieve werkomgeving;
Stilteruimte, coupe- en loungewerkplekken, team en open
werkplekken, concentratie- en overlegwerkplekken,
huiskamer; repro en lockers.
Voor de interactie tussen beide werkvloeren is een vloer sparing aangebracht
waarboven een dakvenster zodat er extra daglicht binnen treedt.
◦

ONTMOETEN EN KENNIS DELEN
◦
begane grond – ontvangst en ontmoeten;
In de entree met ontvangst en back-office Mazars;
Plaza met lounge en overleg werkplekken, ontvangst en warme
dranken;
Eet- werkcafé met grote keuken en uitgiftecounter / bar, een
bibliotheek en een semi afgesloten grote lunch annex
vergaderruimte;

◦

Souterrain is een vergadercentrum met flexibele vergaderruimten en
een collegezaal. Deze ruimte werd voorheen slechts gebruikt als
opslag en kantine echter is nu een state of art vergader faciliteit met
de modernste communicatiemiddelen waaronder een digitaal
reserveringssysteem. Voor een directe relatie met de begane grond is
ook hier een vide gerealiseerd, deze zorgt voor meer daglicht en
interactie tussen de beide verdiepingen.

De begane grond en het souterrain zijn open, publieke ruimten waar zowel de medewerkers
van Mazars (landelijk) gebruik kunnen maken maar ook externe partijen zoals klanten en
relaties etc. Voor het borgen van de privacy gevoelige informatie zijn de beide werkvloeren
op de verdiepingen beveiligde zones waar alleen geautoriseerd personeel toegang toe
heeft.
Voor het project is M+R opgetreden als architect en bouwmanager;
TEAM VAN ADVISEURS
◦
Installatieadviseur Huisman & Van Muijen;
◦
lichtarchitectuur M+R i.s.m. Flos Amsterdam;
◦
bouwfysica en constructies Goudstikker & de Vries;
◦
werkplekadvies door ICS, Alexandra Meeuwisse;
◦
tuinarchitect Plancompagnons;
Het project is in een aanbesteding uitbesteedt in 4 percelen:
BOUWTEAM
◦
bouwkundig: Winters bouw & ontwikkeling
◦
w-installaties Willems Uden;
◦
e-installaties ETB van Keulen Nuenen;
◦
vaste inrichting Smeulders interieurwerken Nuenen
De werkplekken en representatief meubilair zijn geleverd door Gispen Culemborg.
De binnenwanden zijn deels metal stud en deels systeemwanden van Maars.
De verplaatsbare wanden in het vergadercentrum zijn van Espero.
Het totaalbudget van de gebouweigenaar is gebruikt voor de verbouwing en upgrading van het
kantoorgebouw en de installaties inclusief de advieskosten e.d.
Voor het inbouwpakket met binneninrichting, binnenwanden, werkplekken, audio visueel e.d. was
het budget totaal 650.000 euro.
Het gehele project is uitgevoerd terwijl het kantoorgebouw in gebruik bleef (besparing van kosten).
De eerste fase betrof de 2e en 1e verdieping. De medewerkers zijn tijdens de bouwactiviteiten
tijdelijk gestationeerd in het souterrain en begane grond. Na de realisatie van de 2
werkverdiepingen is de begane grond gerealiseerd en daarna als afsluitend deel het souterrain.
De aanpassingen aan de gevel en entree liepen simultaan mee met de bouwvolgorde.
De gehele bouwperiode heeft nog geen 6 maanden in beslag genomen. Er is direct gestart naar de
bouwvakantie in augustus 2012 en de eindoplevering was voor de kerstdagen eind vorig jaar.
Door de zorgvuldige selectie van de bouwpartners en het werken in teamverband met M+R als
architect en bouwmanager heeft de opdrachtgever kunnen besparen op de projectkosten.
Korte lijnen en een klein team dat gezamenlijk de klus heeft geklaard binnen de afgesproken
tijdvensters en binnen budget, zonder concessies te doen aan de uitvoering en kwaliteit.
In totaal is in het gebouw 2.160 m2 vloeroppervlakte geschikt gemaakt voor het nieuwe werken
waarbij interactie, innovatie en kennis delen als belangrijkste doelstelling heeft gefungeerd.
In het proces zijn de medewerkers direct en intensief betrokken. Door goed te luisteren naar de
wensen en werkzaamheden van de medewerkers van Mazars is een innovatieve flexibele
werkomgeving gerealiseerd klaar voor de toekomst. De medewerkers tevredenheid is enorm hoog,
de ervaringen nu na bijna 5 maanden na oplevering van de 2 werkvloeren zijn zeer positief.

ENERGIELABEL
Dankzij de bouwkundige aanpassingen aan het gebouw en de implementatie van het nieuwe
werken is het verouderde kantoorgebouw weer helemaal up to date. De aanpassingen aan de gevel
en de installaties hebben ervoor gezorgd dat het gebouw van energielabel F is veranderd naar label
A. Een WKO installatie is overwogen echter gezien de bodemgesteldheid, de investering en omdat
het gebouw tijdens de verbouwing in gebruik is gebleven, waren er meer nadelen dan voordelen en
is er besloten dit niet toe te passen.
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